
 

 

  

भारतीय कालगणनेत एका सेकंदाची भर 

०१. भारतीय कालगणनेत रवििारी पहाटे पाच िाजून २९ विवनटे ि ५९ सेकंदांनी एका सेकंदाची भर 

घालण्यात आली.  
 

०२. जागततक प्रिाणिेळेशी सुसंगती राखण्यासाठी हे सेकंद िाढविण्यात आले असून त्याला लीप सेकंद असे 

म्हटले जाते. भारतात आतापयंत ३६ िेळा लीप सेकंदाची भर घालण्यात आली आहे. 
 

०३. पृथ्िीचे भ्रिण काहीसे िंदािल्याने सरत्या िर्ााच्या िध्यरात्री म्हणजे ११ िाजून ५९ विवनटांनी ि ५९ 

सेकंदांनी नॅशनल विजजकल लॅबोरटेरीचे घड्याळ एका सेकंदासाठी थांबिण्यात आले. यानतंर रवििारी पहाटे 

लीप सेकंदाची भर घालून भारतीय प्रिाणिेळ जागततक कालगणनेशी सुसंगत करण्यात आली. 
 

०४. पृथ्िीच्या स्ित:भोितीच्या कके्षतील भ्रिणात सातत्य नसून काहीिेळा हे भ्रिण सरासरीपेक्षा जलद तर 

काहीिेळा संथ होते. भूकंप अथिा चंद्राच्या गुरुत्िाकर्ाणािुळे हा बदल होतो.  
 

०५. सिासािान्य िनुष्याच्या दनैवंदन व्यिहारात एका सेकंदाला िार िहत्त्ि नाही. परतुं उपग्रहांचे काया, 

खगोलशास्त्र आदी बाबतीत एक सेकंदही िहत्त्िाचे असते. त्यािुळे या लीप सेकंदाची भर घालण्यात आली, 

अशी िावहती नॅशनल विजजकल लॅबोरटेरीचे संचालक डी. के. असिाल यांनी वदली.  
 

 

 

अग्नी-४ के्षपणास्त्रची यशस्िी चाचणी 
०१. भारताने आज अग्नी-४ के्षपणास्त्राची यशस्िी चाचणी घेतली. ओडीसातील बालासोर स्स्थत चांदीपूर 

तटािर ही यशस्िी चाचणी करण्यात आली. 
 

०२. अग्नी-४ के्षपणास्त्र ४ हजार वक.िी.पयंत िारा करून शकते आणण १ टन िजनाची के्षपणास्त्र िाहून नेण्याची 

त्याची क्षिता आहे.  
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०३. िागील आठिड्यातच भारताने अग्नी-५ ची यशस्िी चाचणी घेतली होती. या चाचणीनतंर चीनने 

तीव्रनाराजी व्यक्त करत यूएनकडे भारताची तक्रार करण्याचा िनोदयही व्यक्त केला होता. 
 

०४. अग्नी-४ हे के्षपणास्त्र संपूणा स्िदेशी बनािटीचे आहे. या के्षपणास्त्राद्वार ेजिीनीिरून जिीनीिर िारा करता 

येऊ शकतो. याची एक टन िजनाची के्षपणास्त्र िाहून नेण्याची क्षिता आहे. चार हजार वक.िी.पयंत अचूक 

वनशाना साधण्याची क्षिता आहे. तसेच काही वबघाड झाल्यास स्ितःच दरुूस्त करणे शक्य आहे. 
 

०५. सनै्य दलात ३००० वकिी शे्रणीची अवग्न-१, अग्नी-२ आणण अग्नी-३ आधीच सिाविष्ट आहेत. 
 

 

 

अनुराग ठाकूर यांची हकालपट्टी 
०१. लोढा सवितीच्या णशिारशींची अंिलबजािणी करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या भारतीय वक्रकेट वनयािक 

िंडळािर सिोच्च न्यायालयाने सोििारी वनणाायक आसूड ओढला आणण िंडळाचे अध्यक्ष अनुराग ठाकूर ि 

तचटणीस अजय णशके यांची त्या पदांिरून तडकािडकी हकालपट्टी केली.  

 

०२. येत्या १९ जानेिारीस िंडळािर प्रशासक िंडळ नेिले जाईल ि हे प्रशासक लोढा सवितीच्या 

देखरखेीखाली िंडळाचा कारभार करले, असेही आदेश न्यायालयाने वदला. 
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०३. लोढा सवितीच्या णशिारशी िंजूर करून, त्या अंिलात आणण्याचा आदेश न्यायालयाने यंदाच्या १८ जुलै 

रोजी वदला होता, त्याविरुद्ध केलेली िेरविचार यातचकाही िेटाळली गेली. 
 

०४. तरीही बीसीसीआय न्यायालयाच्या आदेशाची अंिलबजािणी करण्याऐिजी त्यातून पळिाटा शोधत आहे, 

असा अहिाल लोढा सवितीने वदल्यानतंर सरन्यायाधीश न्या. तीथा ससग ठाकूर, न्या. अजय खानविलकर ि 

न्या. डॉ. धनजंय चंद्रचूड यांच्या खडंपीठाने हा घणाघाती आदेश वदला. 
 

०५. प्रशासक िंडळ नेिले जाईपयंत िंडळाचे िररष्ठ उपाध्यक्ष अध्यक्ष म्हणून ि संयकु्त सतचि तचटणीस म्हणून 

हगंािी स्िरूपात काि पाहातील, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले. 
 

 

 

सोिदेि देिििानने स्िीकारली वनिृत्ती 
०१. नव्या िर्ााच्या पवहल्याच वदिशी रवििारी टेवनस एकेरीतील स्टार खेळाडू सोिदेि देि ििानने व्यािसातयक 

टेवनसिधून वनिृत्ती स्िीकारण्याची घोर्णा केली.  
 

०२. या ३१ िर्ीय खेळाडूची कारकीदा २०१२ िध्ये खांद्याला झालेल्या दखुापतीिुळे संपुष्टात आली.  
 

०३. सोिदेिने २००८ िध्ये टेवनसिध्ये पदापाण केले त्यािेळी तो भारताचा एकेरीतील स्टार खेळाडू होता.  
 

०४. भारताच्या डेस्व्हस कप संघाचा वनयवित सदस्य असलेला सोिदेि १४ सािने खेळला आणण २०१० 

िध्ये भारताला विश्व गु्रपिध्ये स्थान विळिून देण्यात िहत्त्िाची भूविका बजािली होती. 
 

०५. सोिदेिने एटीपी टूर-२००९ चेन्नई ओपनिध्ये िाईल्ड काडा प्रिेश विळिताना अंतति िेरी गाठली 

होती. त्याचप्रिाणे २०११ िध्ये दतक्षण आविका ओपनिध्ये अंतति िेरी गाठली होती.सोिदेिने गिांगझूिध्ये 

२०१० च्या आणशयाई स्पधेत एकेरी ि दहेुरीिध्ये सुिणापदक पटकािले होते. 
 

०६. २०११ िध्ये तो अजुान पुरस्काराचा िानकरी ठरला होता.  
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पयाािरणस्नेही संिेलन पुण्यात 

०१. वकलोस्कर िसंुधरा आंतरराष्टर ीय तचत्रपट िहोत्सिाच्या वनवित्ताने िहाराष्टर सावहत्य पररर्द आणण सर 

परशुराि भाऊ िहाविद्यालय यांच्यातिे ५ जानेिारी रोजी पयाािरणस्नेही सावहत्य संिेलनाचे आयोजन करण्यात 

आले आहे. 
 

०२. या संिेलनाच्या अध्यक्षपदी संतसावहत्याचे ज्येष्ठ अभ्यासक डॉ. रािचंद्र देखणे यांची वनिड करण्यात 

आली आहे.  
 

०३. संिेलनाचे उदघाट्न ज्येष्ठ सािाजजक कायाकते विकास आिटे यांच्या हस्ते होणार असून, उदघाट्न 

सत्रानतंर त्यांची प्रकट िुलाखत डॉ. िंदार परांजपे घेणार आहेत 

 

 

 

राष्टरसंत विचार सावहत्य संिेलनाध्यक्षपदी डहाके 

०१. अकोला येथे २८ ि २९ जानेिारी रोजी होणाऱ्या चौथ्या राज्यस्तरीय राष्टरसंत विचार सावहत्य संिेलनाच्या 

अध्यक्षपदी ज्येष्ठ विचारिंत ि सावहस्त्यक डॉ. सदानदं िोर ेयांची वनिड करण्यात आली होती. िात्र प्रकृती 

अस्िास्थ्यािुळे ते ही जबाबदारी पार पडू शकत नाहीत. 
 

०२. त्यािुळे आता ज्येष्ठ सावहस्त्यक िसंत आबाजी डहाके यांची अध्यक्षपदी वनिड करण्यात आल्याची िावहती 

आयोजन सवितीकडून रवििारी पत्रकार पररर्देत देण्यात आली. डॉ. अभय पाटील संिेलनाचे स्िागताध्यक्ष 

असणार आहेत 

 

०३. राष्टरसंत तुकडोजी िहाराज यांच्या सिग्र सावहत्याचा प्रचार आणण प्रसार करण्याच्या उद्देशाने चार िर्ांपासून 

अकोला येथे राज्यस्तरीय राष्टरसंत विचार सावहत्य संिेलन आयोजजत करण्यात येते.  
 

०४. या िर्ी अकोला येथील स्िराज्य भिनच्या प्रांगणात २८ ि २९ जानेिारी रोजी होणाऱ्या या संिेलनाचे 

उद्घाटन कृवर्िंत्री भाऊसाहेब िंुडकर यांच्या हस्ते होणार आहे. 
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भारतीय िंशाच्या व्यक्तीची वकर्गगजजस्तानच्या िेजर जनरलपदी वनिड 

०१. वकरवगझस्तानचे संरक्षण िंत्री अली विझाा यांनी िध्य आणशयाई देशांकडून आयोजजत करण्यात आलेल्या 

एका अतधकृत सिारभंात भारतीय िंशाच्या शेख रविक िोहम्िद यांची वकरवगझस्तान सनै्याच्या िेजर 

जनरलपदी वनयकु्ती केली आहे.  
 

०२. शेख रिीक िोहम्िद हे िूळचे केरळचे आहेत. केरळिधील िल्ल्याळी व्यक्तीला दसुऱ्या देशाचे सनै्याचे 

प्रिुखपद विळण्याची ही पवहलीच िेळ आहे.  ही अततशय दरु्गिळ घटना आहे. अशी घटना पवहल्यांदाच घडली 

असल्याची िावहती रविक िोहम्िद यांचे िाध्यि सल्लागर उिर अबू बकर यांनी वदली आहे.  रविक यांच्याकडे 

वकरवगझस्तानचे नागररकत्िदेखील आहे.  
 

०३. रविक याआधी २००५ आणण २०१० िध्ये िाजी राष्टरपती कुिाानबेक सेललयेविच बेवकयेि यांचे सल्लागार 

होते. रविक आणण बेवकयेि यांची भेट इराणिध्ये झाली होती. 
 

०४. वकरवगझस्तानिधील कर रचना सोपी आणण सुटसुटीत करण्यािर रविक यांनी भर वदल्यािुळे 

वकरवगझस्तानिध्ये िोठ्या प्रिाणात परकीय गुंतिणूक झाली. कर व्यिस्थेत सुधारणा होण्यापूिी 

वकरवगझस्तानिधील थेट परकीय गुंतिणूक अततशय किी होती.   
 

०५. वकरवगझस्तानच्या अथाव्यिस्थेसाठी वदलेल्या या योगदानािुळे रविक यांना काही िहत्त्िपूणा योजना 

विकजसत करण्यासाठी सौदी अरवेबयाकडून वनिंवत्रत करण्यात आले. 
 

 

 

अिकाशस्थानकाचे छायातचत्र वटपण्यात 'नासा'च्या छायातचत्रकारास यश 

०१. नासाच्या एका छायातचत्रकाराने आंतरराष्टर ीय अिकाश स्थानक सूयाासिोरून िागाक्रिण करत असतानाचे 

छायातचत्र वटपले आहे. त्या िेळी अिकाश स्थानकाचा िेग ताशी २८९६८ वक.िी. होता. 
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०२. नासाचे छायातचकार नोएल कोस्की यांनी आंतरराष्टर ीय अिकाश स्थानकाचे हे विलोभनीय छायातचत्र वटपले 

असून १७ तडसेंबरला सूयाासिोरून िागाक्रिण करता असताना ते कॅिेराबद्ध केले आहे. कोस्की यांनी या 

घटनेची अनेक छायातचत्रे वटपली, त्यातील दहा छायातचत्रे एकत्र करून संकललत दृश्य तयार केले आहे. 
 

०३. आंतरराष्टर ीय अिकाश स्थानक हे िानिाने वनिााण केलेले अिकाशातील सिाात िोठे िस्तीस्थान आहे तेथे 

अिकाशिीरांचे िास्तव्य सतत असते. तेथे अनेक िैज्ञावनक प्रयोगही केले जातात. पृथ्िीच्या सापेक्ष अिकाश 

स्थानक नेिके कुठे आहे हे अिकाश वनरीक्षकांच्या दृष्टीने िहत्त्िाचे असते. 
 

०४. अिकाशस्थानकाचे सूयाासिोरून जातानाचे छायातचत्र सोपे नसते, पण ते वटपण्यात नासाच्या 

छायातचत्रकाराला यश आले आहे. त्यासाठी बरचे वनयोजन लागते असे 'टेक टाइम्स'ने म्हटले आहे. 

आंतरराष्टर ीय अिकाश स्थानक हे ३३० ते ४३५ वकलोिीटर उंचीिरून विरत असते, त्यािुळे ते उच्चशक्ती 

दबुीणीणशिाय वदसू शकत नाही.  
 

 

 

अणआुस्थापनांच्या यादीची भारत-पाक यांच्यात देिाणघेिाण 

०१. भारत ि पावकस्तान यांनी लागोपाठ सस्व्िसाव्या िर्ी त्यांच्या अणआुस्थापनांच्या यादीची देिाणघेिाण 

केली. एका वद्वपक्षीय करारानुसार दोन्ही देशांना एकिेकांच्या अणआुस्थापनांिर हल्ला करण्यास प्रततबंध आहे, 

त्यातील तरतुदीनुसार यादीची देिाणघेिाण करण्यात आली. 
 

०२. भारत ि पावकस्तान यांच्यात एकिेकांच्या अणआुस्थापनांिर हले्ल न करण्याबाबत करारािर ३१ तडसेंबर 

१९८८ िध्ये करार झाला होता ि तो करार २७ जानेिारी १९९१ िध्ये अिलात आला होता.  

 

०३. त्या करारानुसार दोन्ही देशांनी एकिेकांना अणआुस्थापनांची यादी दरिर्ी सादर करणे आिश्यक 

आहे.दरिर्ी एक जानेिारीला या यादीची देिाणघेिाण होते. लागोपाठ २६ व्या िर्ी यादीची देिाणघेिाण झाली 

असून १ जानेिारी १९९२ रोजी पवहल्यांदा ती करण्यात आली होती.  
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०४. दोन्ही देशांनी त्यांच्या तुरंूगात असलेल्या कैद्यांची यादीही एकिेकांना सादर केली. राजनतैतक संपका  

कराराअंतगात या याद्या एकिेकांना देण्यात आल्या. याबाबतचा करार २१ िे २००८ रोजी झाला होता. 

पावकस्तानने िानितािादी तत्त्िािर उपस्स्थत केलेल्या प्रकरणात सहकाया करण्याची भारताची तयारी 

आहे. दोन्ही देश एकिेकांच्या पकडलेल्या िच्छीिारांना िेळोिेळी सोडून देत असतात. 
 

०५. पावकस्तानच्या कोठडीत असलेल्या कुलभूर्ण जाधि ि हिीद नेहल अन्सारी यांच्याशी राजनतैतक 

संपकााची परिानगी देण्याची िागणी भारताने केली आहे.पावकस्तानी सुरक्षा दलांनी जाधि यांना गेल्या िाचािध्ये 

बलुतचस्तानातून अटक केली होती. अन्सारी हे अिगाणणस्तानातून २०१२ िध्ये चुकून पावकस्तानात गेले होते. 
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